Formentera uneix esport i família per celebrar el Dia de la Infància
dimarts, 17 de novembre de 2015 19:27

El Consell de Formentera, a través de l'àrea d'Esports, ha organitzat una nit esportiva per a
joves d'entre 14 i 18 anys al Poliesportiu Antoni Blanc el pròxim divendres 20 de novembre per
commemorar el Dia de la Infància. Segons ha explicat el conseller de l'àrea, Jordi Vidal, s'han
organitzat activitats esportives pels joves des de les 20.00 fins a les 24.00 hores, «entre d'elles
hi haurà balls, jocs d'habilitats i altres esports, a més podran fer ús de la piscina i el gimnàs».

Dissabte, portes obertes al Poliesportiu

Al dia següent el dissabte 21 de novembre es farà la jornada esportiva familiar. «Les famílies
de Formentera podran gaudir d'un dia familiar i esportiu amb la jornada de portes obertes al
Poliesportiu Antoni Blanc i el gran ventall d'activitats que s'han organitzat», segons ha explicat
el conseller. Pels nens hi haurà activitats com judo, bàsquet, futbol sala i tennis, entre d'altres,
des de les 9.15 del matí fins les 12.00 hores, de 12.00 a 13.00 hi haurà activitats aquàtiques
pels boixos, i finalment de 13.15 a 14.00 hores «s'oferirà un refrigeri per recuperar forces i
s'entregaran els premis del concurs escolar de dibuix del Dia de la Infància».

Mentrestant els pares poden participar en la caminada fins Can Marroig organitzada pel grup
esportiu Espalmador, o fer classes de ciclo indoor, pilates, defensa personal o zumba, així com
practicar pàdel i tennis a les pistes o bany lliure a la piscina. El conseller d'Esport ha convidat a
tot el poble de Formentera a què «s'acosti i participi en aquesta jornada que vol donar a
conèixer gran part de les activitats esportives que es poden fer a l'illa de Formentera i fomentar
la seva pràctica».
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